Visens venner for
Frederikssund og omegn
Referat af ordinær generalforsamling i Visen Venner Frederikssund 29/03-2019

1) Valg af dirigent: Poul Erik Budde valgtes med applaus. Poul Erik konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt
indkaldt.
2) Formandens beretning: V/ formand for VVF, Erling Salhauge. Beretningen, der forefindes som bilag på
hjemmesiden, blev godkendt med applaus.
3) Fremlæggelse af revideret regnskab og budget: Regnskab og budget fremlægges af kasserer Robert Drewsen og
godkendes med applaus.
Niels Holger Larsen: Hvordan kan man have en så lille forskel på udgift og indtægt på drikkevarer? Robert: Fordi
vingaver til de optrædende også tages af baren. Karl Aage Skovgård: Sælger vi drikkevarer for billigt? Robert:
Bestyrelsen har ikke ønsket at sætte prisen op. Britta Ringholm: Er det nødvendigt at øge kassebeholdningen?
Robert: Det mener bestyrelsen ikke.
4) Kontingent: Robert: Foreslår uændret kontingent. Dette vedtages med applaus.
5) Indkomne forslag: Fællesang: Vegetabilsk Spiritusprøve af Karen G. Andersen. Formanden: Næste år skal vi
holde jubilæum.
6) Valg til bestyrelsen:

Robert Drewsen genvælges for 2 år.
Poul-Erik Jørgensen genvælges for 2 år
Marianne Vittarp Holt genvælges for 2 år
Kjell Larsen vælges for 2 år og erstatter Kurt Troelstrup på posten

7) Valg af 1. suppleant: Kurt Troelstrup vælges for 2 år.
8) Valg af billagskontrollant: Hans Andreasen er valgt for et år.
Valg af billagskontrollantsuppleant: Inge Højsgaard vælges for et år.
9) Eventuelt: Birthe Johannesen: Roser den flotte hjemmeside. Foreslår desuden, at vi alle tager kaffekopper med
hjemmefra fremover, ligesom vi tager glas og bestik med. Dette vil spare køkkenet. Dette vedtages. Også selvom
det er under eventuelt. Fremover skal medlemmerne bare spørge formanden, hvornår det er muligt at optræde. Og
ikke de enkelte viseværter. Inge Højsgaard: Jeg mener, at vi bør takke Erling for en særlig stor indsats for
foreningen. Uden ham var vi der ikke i dag. Erling modtager en stor applaus fra forsamlingen. Herefter takker han
Poul Erik for ordstyrer indsatsen. Poul Erik takker for god ro og orden.
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